
Flexi-Deck
Protišmyková dlažba pre zvýšenú
bezpečnosť na mokrých podlahách

 

Používa sa v širokej škále prostredí, od priemyselných až po voľný
čas.

Protišmykový povrch znižuje riziko pošmyknutia vo vlhkých
podmienkach.

Dizajn umožňuje, aby podlahové dlaždice zostali suché na hornom
povrchu pre bezpečnejší podklad.
Otvory a špeciálne navrhnuté spodné kolíky majú výnimočné
vlastnosti odvádzania vody.

Systém spájateľných dlaždíc – pokryjete tak malú alebo väčšiu
podlahovú plochu podľa potreby.

Dlaždice sú flexibilné a ľahko sa presúvajú, čo uľahčuje čistenie,
premiestňovanie alebo individuálnu výmenu.

Materiál ponúka množstvo hygienických a bezpečnostných výhod.

Dostupné štýly

červená Sivá zelená modrý

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/sk/produkt/flexi-deck


čerň

časti

Číslo dielu veľkosť farba závažia (kg)

FD010001 30 cm x 30 cm (balenie 9 ks) čerň 3.8

FD010002F3 čerň 0.23

FD010002M3 čerň 0.23

FD010004 čerň 0.06

FD020001 30 cm x 30 cm (balenie 9 ks) modrý 3.8

FD020002F3 modrý 0.23

FD020002M3 modrý 0.23

FD020004 modrý 0.06

FD030001 30 cm x 30 cm (balenie 9 ks) červená 3.8

FD030002F3 červená 0.23

FD030002M3 červená 0.2

FD030004 červená 0.06

FD040001 30 cm x 30 cm (balenie 9 ks) zelená 3.8

FD040002F3 zelená 0.23

FD040002M3 zelená 0.2

FD040004 zelená 0.06

FD060001 30 cm x 30 cm (balenie 9 ks) Grey 3.8

FD060002F3 Grey 0.23

FD060002M3 Grey 0.23

FD060004 Grey 0.06

Technická špecifikácia

Materiál PVC

Výška
produktu

13 mm

Min.
Prevádzková
teplota

-20°C

Max.
Prevádzková
teplota

+95°C

Odolnosť
voči
chemikáliám

PVC je odolné voči mnohým rôznym chemikáliám,
zásadám a všeobecným priemyselným chemikáliám.
PVC odoláva alkoholom, alifatickým uhľovodíkom,
olejom, slabým kyselinám, silným minerálnym
kyselinám a zásadám. PVC je odolné voči oleju a
mastnote pri správnom čistení. PVC nie je odolné voči
organickým rozpúšťadlám, ketónom, esterom a
aromatickým uhľovodíkom. Prosím, kontaktujte nás
pre ďalšie informácie.

Prostredie Vhodné pre vlhké a suché vnútorné prostredie

Typické
použitie

Vhodné na podlahy v pracovných miestnostiach a
pracovných priestoroch so zvýšeným rizikom šmyku.
Možnosť použiť tiež na police. Šatne, sprchy.

Inštalačná
metóda

Voľné položené zámkové dlaždice

Príslušenstvo Hrany a rohy

Krajina
pôvodu

CN

K stiahnutiu


